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Z PROBLEMATYKI FILOZOFICZNEJ

SEMINARE

t. 31 * 2012* s. 87102

TOMASZ PAWLIKOWSKI
Warszawa

PROBLEM PRAWDY W UJÊCIU WILHELMA Z OWERNII
1. WSTÊP
Wilhelm z Owernii (ok. 11801249) tworzy³ w pierwszym okresie dzia³alnoci Uniwersytetu Paryskiego, gdzie uzyska³ stopieñ magistra sztuk w 1215, a od
1223 wyk³ada³ teologiê. W 1228 zosta³ biskupem Pary¿a1. G³ównym jego dzie³em
jest Magisterium divinale (Nauczanie o Bogu), zawieraj¹ce filozoficzny traktat
De universo (De universo creatuarum), czyli O wiecie, powsta³y  jak przyjmuje
wiêkszoæ mediewistów  miêdzy 1231 a 12362, choæ niektórzy przypuszczaj¹,
¿e niedokoñczony przed 12403.
Magisterium divinale zosta³o opublikowane w ramach Guillielmi Alverni,
Opera omnia, t. 1, Paris 1674 (reprint: Frankfurt am Main 1963)4. De universo
stanowi drug¹ czêæ, czêci pierwszej M¹drociowej lub Bo¿ej nauki (secunda
pars primi sapientialis vel divinalis magisterii). Pierwsz¹ czêci¹ jest traktat De
Trinitate, opublikowany w tomie 2 wymienionego wy¿ej wydania5.
1 Por. É. Gilson, Historia filozofii chrzecijañskiej w wiekach rednich, t³um. S. Zalewski,
Warszawa 1987, s. 229, 603; S. Wielgus, Wilhelm z Owernii, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 9, Lublin 2008, s. 770.
2 Por. É. Gilson, Historia filozofii chrzecijañskiej , s. 230; S. Wielgus, Wilhelm z Owernii,
s. 770.
3 Na temat innego datowania por.: S.P. Marrone, William of Auvergne and Robert Grosseteste.
New Ideas of Truth in the Early Thirteenth Century, Princeton 1983, s. 28.
4 W niniejszej pracy korzysta siê ze wskazanego reprintu.
5 Informuj¹ o tym wydawcy na pocz¹tku Ad supplementum operum Guillelmi Parisiensis Episcopi Praefatio, strona nienumerowana, rozpoczynaj¹ca czêæ drug¹ tomu: Guillielmi Alverni, Opera
omnia, t. 2, Paris 1674 (reprint: Frankfurt am Main 1963).
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Zdaniem wielu mediewistów, dzie³o i postaæ Wilhelma zas³uguje na uwagê.
É. Gilson podkrela³, ¿e jego imiê wyranie góruje nad pozosta³ymi teologami
pierwszego trzydziestolecia trzynastego wieku jako jednego z prekursorów nowych trendów filozoficznych, jednoczenie jednak jego ogólna postawa by³a
postaw¹ chrzecijañskiej reakcji zwróconej przeciwko filozoficznej wizji Awicenny, nad któr¹ dokona³ krytycznej refleksji w swym Magisterium divinale6.
Wyranie rozró¿nia³ tak¿e filozofiê i teologiê: w kwestiach filozoficznych zawsze odwo³uj siê do filozofów  pisa³  i tylko do nich, a unikniesz sporów, nieporozumieñ i sprzeczek z ludmi niekompetentnymi, nie troszcz¹c siê o ich opinie, te bowiem przypominaj¹ mrzonki i brednie szalonego7.
Z kolei Steven P. Marrone wskazywa³, ¿e niektórzy mediewici sk³onni byli
widzieæ w Wilhelmie przeciwnika, inni z kolei zwolennika nowych idei. Wszyscy
zgodnie jednak wskazuj¹ na asymilacjê przez niego terminologii i elementów
nowopoznanych doktryn, zw³aszcza arystotelizmu8. Podejcie takie charakteryzowa³o wielu mylicieli chrzecijañskiego Zachodu w okresie, kiedy reinterpretowano
augustynizm, uzgadniaj¹c go z przyjmowanymi wie¿o elementami nauczania
Stagiryty9. Jednym z zaistnia³ych wówczas tematów by³ problem prawdy, pojawiaj¹cy siê na gruncie wiêkszego zagadnienia wartoci ludzkiego poznania, jego
kryteriów i stopni pewnoci, zainspirowanego nowymi koncepcjami epistemologicznymi, nap³ywaj¹cymi z obszaru filozofii arabsko¿ydowskiej10.
Wilhelm by³ niew¹tpliwie jednym z wybitniejszych przedstawicieli tworz¹cego siê rodowiska uniwersyteckiego w Pary¿u. Gilson uwa¿a, i¿ zapocz¹tkowa³
on tradycjê czerpania z dorobku filozofów antycznych, a tak¿e redniowiecznych
arabskich i ¿ydowskich11, a w jego Magisterium divinale dostrzega ostatnie wielkie dzie³o francuskie trzynastego wieku12. Odbiega ono jednak stylem jêzyka,
precyzj¹ wywodów, jak i ca³ociow¹ kompozycj¹ od póniejszych syntez teologicznofilozoficznych w. Tomasza z Akwinu i Alberta Wielkiego. Niew¹tpliw¹
jego wartoci¹ jest wszak¿e wprowadzanie w wiat chrzecijañski dorobku Awicenny, miêdzy innymi recepcja (w De universo) krystalizuj¹cej siê u arabskiego
filozofa koncepcji prawdy zdañ jako zgodnoci treci zdania z tym, o czym ono
orzeka. Ta pierwsza recepcja wp³ynê³a prawdopodobnie na póniejsze o kilkadziesi¹t lat analizy problemu dokonane przez w. Tomasza, choæ ów nie powo³uje
siê na myliciela z Owernii.
6 Oba

cytaty z: É. Gilson, Historia filozofii chrzecijañskiej , s. 229230.
za: tam¿e, s. 230231.
8 Por. S.P. Marrone, William of Auvergne , s. 2829.
9 Por. tam¿e, s. 3033.
10 Por. tam¿e, s. 3439.
11 Por. É. Gilson, Historia filozofii chrzecijañskiej , s. 229236, 603605.
12 Cyt. za: tam¿e, s. 230.
7 Cyt.
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2. KONCEPCJA PRAWDY W DE UNIVERSO
Niewielkie wzmianki na temat prawdy i prawdziwoci pojawiaj¹ siê w innych fragmentach dzie³ Wilhelma z Owernii, ale najdoniolejsze znaczenie wydaj¹ siê mieæ treci zawarte w rozdzia³ach 25 i 26, czêci III, zasadniczej czêci
pierwszej De universo (Partis primae principalis, pars tertia13). Rozdzia³ 25 zaczyna siê rozwa¿aniem zagadnienia losu (³ac. fatum) w relacji do Bo¿ej Opatrznoci i Przedwiecznego S³owa Bo¿ego, w tradycji filozoficznej i teologicznej
ukazywanego jako ród³o wszelkiej prawdy. Nastêpnie przechodzi do zagadnieñ
prawdy i prawdziwoci rzeczy, przedstawiaj¹c argumenty przeciw tezie, ¿e wszelkie
rzeczy stworzone s¹ prawdziwe, dziêki Pierwszej Prawdzie, uto¿samianej z BogiemStwórc¹, wskazuj¹c na wydarzenia czy te¿ byty przysz³e, które nie istniej¹
aktualnie i z tego powodu nie mog¹  jak stwierdza  byæ prawdziwe. Rozwi¹zanie powsta³ej aporii pojawia siê dopiero w koñcu rozdzia³u 26, który omawia
szeæ rozumieñ  intencji (³ac. intentiones) prawdy: rzeczy przysz³e, a tak¿e
przesz³e, s¹ prawdziwe tylko w odniesieniu do prawdy logicznej, wyra¿anej formu³¹: zgodnoæ wypowiedzi i rzeczy (adaequatio orationis, et rerum).
2.1. Prawda rzeczy przysz³ych a problem ich aktualnego nieistnienia
Rzeczy prawdziwe to realne byty, które zawieraj¹ w sobie prawdê. Niebyty,
skoro ich nie ma, nie zawieraj¹ prawdy. Niebytami s¹ te¿ rzeczy, które by³y, ale
aktualnie nie istniej¹. Nie zachodzi wiêc mo¿liwoæ, by by³y prawdziwe14. Analogicznie, prawdziwoæ nie odnosi siê do rzeczy przysz³ych, których jeszcze nie
ma. Wilhelm z Owernii wyklucza istnienie prawdy przysz³ej, przynale¿nej aktualnie istniej¹cej rzeczy, która jest podmiotem wypowiedzi, lecz nie posiada jeszcze w³asnoci, któr¹ nabêdzie w przysz³oci. Wed³ug niego, przyjêcie koncepcji,
i¿ stany przysz³e pozostaj¹ ukryte w aktualnym bycie, poci¹ga niedorzecznoci
w rodzaju uznania, ¿e jaki dzieñ przemin¹³, choæ nigdy nie nast¹pi³. Prawd¹ przysz³¹, odnosz¹c¹ siê do przysz³ego dnia, który nigdy nie zaistnia³, by³oby wiêc
jego przeminiêcie. Nieistniej¹cy dzieñ nie mo¿e byæ jednak podmiotem prawdy,
czy to obecnej, czy przesz³ej, czy przysz³ej15.
Mo¿na uto¿samiaæ prawdê przesz³¹ lub przysz³¹ jakiej rzeczy z Prawd¹ Pierwsz¹, która jest wieczna, ale i to nie rozwi¹zuje problemu, gdy¿ albo formalnie, tj.
wewnêtrznie, przypiszemy owej rzeczy prawdê w³aciw¹ Stwórcy, albo przypi13 Zgodnie z podzia³em tekstu, który znajduje siê na nienumerowanej stronie poprzedzaj¹cej
traktat De fide w: Guillielmi Alverni, Opera omnia, t. 1, Paris 1674 (reprint: Frankfurt am Main 1963).
14 Por. Guillielmi Alverni, Primae partis de universo Pars III, Opera omnia, t. 1, Paris 1674,
s. 792 b, GH.
15 Por. tam¿e, s. 792 b, H  793 a, A.
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szemy jej prawdziwoæ bêd¹c¹ skutkiem dzia³ania sprawczego Prawdy Pierwszej16. Jest ona bowiem jakby wiat³em, które owieca ludzkie intelekty, a tak¿e
czyni rzeczy poznawalnymi. Jej dzia³anie przypomina dzia³anie wiat³a cielesnego, s³onecznego lub sztucznego, w odniesieniu do narz¹du i w³adzy wzroku17.
Je¿eli przyjmiemy jednak prawdziwoæ rzeczy przysz³ych, a tak¿e przesz³ych, to
przyjmiemy tak¿e prawdziwoæ niezliczonej iloci niebytów  argumentuje myliciel z Owernii. Nie maj¹ one w³asnej prawdy. Przysz³oæ jest nieokrelona,
bowiem to, co ma byæ orzeka na równi istnienie lub nieistnienie. Przez tê sam¹
prawdê, by³yby zatem prawdziwe dwa wykluczaj¹ce siê stany, co poci¹ga absurdalne konsekwencje18. Zreszt¹, sama obecnoæ w czym aktualnie nieistniej¹cym
Prawdy Pierwszej, czy to sprawczo, czy formalnie, jest niedorzecznoci¹. Byt nie
mo¿e istnieæ w niebycie. Oba siê nawzajem wykluczaj¹. Pozostaje zatem szukaæ
innego wyjanienia statusu prawdziwociowego rzeczy przysz³ych19.
Skoro rzeczy przysz³e zawieraj¹ mo¿noæ przyjmowania wykluczaj¹cych siê
stanów, to s¹ na równi prawdziwe i fa³szywe. Je¿eli obecna by³aby w nich Prawda
Pierwsza, to sta³aby siê ona zmienna i zale¿na od rozwoju wydarzeñ20. Wilhelm
zak³ada jednak, ¿e jest wieczna i niezmienna. Uto¿samia siê bowiem z istot¹ Boga21.
Ponadto, gdyby Prawda Pierwsza bywa³a zmuszona do porzucenia rzeczy, w której wczeniej przebywa³a, gdy ta rzecz ulegnie zmianie, wówczas na jej miejsce
wkracza³aby fa³szywoæ22. Fa³szywoæ nie jest jednak równa moc¹ Pierwszej Prawdzie, nie mo¿e wiêc wyprzeæ jej z rzeczy. Co wiêcej, jest nicoci¹, niebytem23.
Niedorzecznoci¹ jest uznawaæ, i¿ fa³szywoæ posiada sama z siebie jak¹ moc.
Uznanie jej za równorzêdn¹ z prawd¹, zw³aszcza Prawd¹ Pierwsz¹, jest po prostu
wielkim szyderstwem24. Myliciel z Owernii odrzuca równie¿ pogl¹d, ¿e prawdziwoæ wypowiedzi, które odnosz¹ siê do niebytów, jest skutkiem oddzia³ywania na niebyty Pierwszej Prawdy, co równa siê przyznaniu, ¿e Pierwsza Prawda
jest obecna w niebytach, i ¿e one równie¿ s¹ jej nonikami, zatem s¹ prawdziwe25.
Prawda Pierwsza nie jest wiêc  zdaniem Wilhelma  ani zewnêtrzn¹ przyczyn¹, ani wewnêtrznym powodem prawdziwoci rzeczy. Nies³uszny wydaje siê
wszak¿e pogl¹d S. Marrone, który dopatruje siê w tym elemencie zerwania z metafizyk¹ i teologi¹ naturaln¹ na rzecz teorii jêzyka i logiki26. Myliciel z Owernii
16 Por.

tam¿e, s. 793 a, AB.
tam¿e, s. 793 a, B.
18 Por. tam¿e, s. 793 a, BC.
19 Por. tam¿e, s. 793 a, CD.
20 Por. tam¿e, s. 793 a, D.
21 Por. tam¿e, s. 794 b, F  795 a, A.
22 Por. tam¿e, s. 793 a, D.
23 Por. tam¿e, s. 793 a, D  793 b, A.
24 Por. tam¿e, s. 793 b, A.
25 Por. tam¿e, s. 793 b, A.
26 Por. S.P. Marrone, William of Auvergne , s. 93, 9697.
17 Por.
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nie odrzuca bowiem metafizycznej teorii prawdy, ale tylko b³êdn¹  w jego opinii
 jej postaæ, czym zwyczajnie oczyszcza grunt pod przedstawion¹ w rozdziale 26
koncepcjê prawdy logicznej, która pozostaje wpisana w kontekst teorii bytu.
2.2. Prawda pierwszych zasad
Nieco marginalnie, choæ nie jest pozbawione istotnego zwi¹zku z ca³oci¹
argumentacji, pojawia siê w De universo zagadnienie prawdy pierwszych zasad.
Nie zale¿y ona od treci konkretnych formu³ wyra¿aj¹cych pierwsze zasady  ma
bowiem charakter czysto analityczny. W³aciwie Wilhelm skupia siê na zasadzie
wy³¹czonego rodka, wyra¿onej formu³¹: Sokrates rozprawia lub nie rozprawia.
To twierdzenie  jak zaznacza  pozostaje zawsze prawd¹, bez wzglêdu na aktualne istnienie Sokratesa27. Istnienie prawdy pierwszych zasad nie zale¿y bowiem
od istnienia rzeczy, do których odnosimy pierwsze zasady, w tym przypadku zasadê wy³¹czonego rodka28.
Zasad¹ wy³¹czonego rodka pos³ugiwa³ siê Wilhelm tak¿e w szczegó³owych
kwestiach, odwo³uj¹c siê do wynikaj¹cego z niej prawa kwadratu logicznego,
które mówi, ¿e z dwu s¹dów lub zdañ sprzecznych zawsze tylko jedno jest prawdziwe, drugie za fa³szywe29. Chocia¿ w¹tek prawdy pierwszych zasad nie zajmuje du¿o miejsca w jego rozwa¿aniach, to ma on istotne znaczenie. Jest ona
wiadectwem, ¿e istniej¹ s¹dy zawsze prawdziwe, niezale¿nie od istnienia rzeczy, do których s¹ odnoszone. Prawda logiczna jest zatem niezale¿na w jakiej
mierze od prawdy bytu.
2.3. Prawda i fa³szywoæ w rzeczach przysz³ych oraz w brakach
i negacjach
Myliciel z Owernii wskazuje, ¿e powodowanie prawdziwoci wszystkiego
przez moc Pierwszej Prawdy, to¿samej ze Stwórc¹, czyni³oby BogaStwórcê odpowiedzialnym za wszystkie spustoszenia, kradzie¿e czy blunierstwa, w przypadku dobrowolnoci takiego dzia³ania. Gdyby za by³o to dzia³anie naturalne,
niezale¿ne od woli Bo¿ej, to oznacza³oby to, ¿e Stwórca pe³ni rolê s³u¿ebn¹ wobec stworzenia, co nie licuje z Jego szlachetnoci¹30. A wiêc, ustanawianie prawdziwoci rzeczy przez Stwórcê nie nale¿y do Jego istoty, ani nie jest jej w³asnoci¹. Jest oddzielne pod wzglêdem aktu, jak te¿ intelektualnego rozumienia31.
Prawda nie jest te¿ czym istotnym w rzeczach stworzonych, gdy¿ wypowiedzi o nich zawieraj¹ zarówno mo¿noæ do przyjêcia prawdy, jak i do przyjêcia
27 Por.

Guillielmi Alverni, Primae partis de universo , s. 793 b, C.
tam¿e, s. 793 b, CD.
29 Por. tam¿e, s. 792 b, E.
30 Por. tam¿e, s. 793 b, D  794 a, A.
31 Por. tam¿e, s. 794 a, E.
28 Por.
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fa³szywoci. Skoro za prawda wyklucza siê z fa³szem na zasadzie sprzecznoci,
to wypowiedzi prawdziwe w jednym, okrelonym czasie by³yby zawsze prawdziwe, gdyby prawda by³a w³asnoci¹ istotn¹ rzeczy, o których s¹ te wypowiedzi.
Wilhelm przyjmuje tu domylnie zwi¹zek wypowiedzi (intelektualnej lub wyra¿onej zewnêtrznie) ze stanem rzeczy, który opisuje treæ wypowiedzi. Kiedy sama
rzecz jest prawdziwa, to wypowied o niej, zgodna ze stanem owej rzeczy, jest
równie¿ prawdziwa. Kiedy rzecz siê zmieni, to zmieni siê status owej wypowiedzi w aspekcie prawdy i fa³szu32.
Prawda by³aby nieod³¹czna od stanów rzeczowych typu Sokrates rozprawia, gdyby przynale¿a³a doñ istotnie. Nie tkwi wiêc w samych rzeczach, które
podlegaj¹ przypad³ociowo ró¿nym stanom. Wp³yw Pierwszej Prawdy na rzeczy
prawdziwe daje siê w zwi¹zku z tym oddzielaæ, przynajmniej co do rozumienia,
od ka¿dej z tych rzeczy. Nie oddziela³by siê, gdyby by³o inaczej33. Prawid³owoæ
ta wydaje siê dotyczyæ tak¿e wypowiedzi: Sokrates rozprawia, która wyra¿a
adekwatny doñ stan.
Oba przytoczone argumenty pokazuj¹ przy okazji, ¿e Wilhelmowe rozwa¿ania na temat prawdy s¹ zwi¹zane metafizyczn¹ interpretacj¹ statusu prawdziwociowego rzeczy. Nie ma tu zatem odejcia od teorii bytu i tworzenia zal¹¿ków
pod semiotykê rozumian¹ na sposób nam wspó³czesny, wbrew temu, co stwierdza
S. Marrone34.
Istotn¹ rolê w koncepcji sformu³owanej przez myliciela z Owernii pe³ni teza
o rozdzielnoci prawdy od jej podmiotu co do aktu. Rozdzielnoæ ta dotyczy rzeczy
aktualnie istniej¹cych (nie przesz³ych lub przysz³ych), wypowiedzi za o rzeczach
jedynie z uwagi na realny i aktualny stan rzeczy. Rozdzielnoæ co do rozumienia
wydaje siê mieæ na wzglêdzie stan rzeczy, ale raczej potencjalny ni¿ aktualny.
O ile rzecz zawiera w sobie mo¿noæ do bycia inn¹ ni¿ jest aktualnie, o tyle mo¿na oddzieliæ od niej mylnie w³aciwoci nieprzys³uguj¹ce jej istotnie.
W kontekcie rozdzielnoci co do aktu i co do rozumienia, szczególn¹ pozycjê wykazuje zasada wy³¹czonego rodka. Przys³uguje jej prawdziwoæ w sposób
istotny i dlatego prawda nie jest od niej nieoddzielna. Choæ Wilhelm pos³uguje siê
przyk³adow¹ formu³¹: Sokrates rozprawia lub nie rozprawia, to zaznacza, ¿e jej
sformu³owañ jest wiele i tego rodzaju s¹dy nazywa niepoliczalnymi. Prawda obecna
w zasadzie wy³¹czonego rodka, istotnie z ni¹ zwi¹zana, jest dowodem istnienia
prawdy zawsze obowi¹zuj¹cej, obecnej w bycie stworzonym.
W kontekcie tej zasady myliciel z Owernii formu³uje wniosek, ¿e ¿aden
intelekt nie przypuci nawet, ¿eby nie istnia³a ¿adna prawda lub ¿e prawdy w ogóle
nie ma, ¿e nie mo¿na o niczym stwierdziæ, i¿by by³o prawdziwe. Skoro za wcze32 Por.

tam¿e, s. 794 a, EF.
tam¿e, s. 794 a, FG.
34 Por. S.P. Marrone, William of Auvergne , s. 93, 9697.
33 Por.
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niej wykaza³, ¿e prawda i fa³sz wykluczaj¹ siê na zasadzie sprzecznoci, wyprowadza kolejny wniosek: jeli istnieje jaka prawda stworzona, to istnieje dziedzina, w której nie ma miejsca na fa³sz35. Nie oznacza to przyznania odwiecznego
istnienia i prawdziwoci rzeczom przysz³ym, jeszcze nie zaistnia³ym. Sytuacja
taka by³aby absurdalna, bo rzeczy te albo nie by³yby odwiecznie prawdziwe, albo
nie istnia³a prawda, która nadawa³aby im prawdziwoæ. Odwieczny jest jedynie
BógStwórca. Nie istnieje zatem w sensie aktualnym odwieczna prawda rzeczy
przysz³ych36. Nic nie przeszkadza jednak, ¿eby istnia³a inna prawda  taka, która
potencjalnie ogarnia wszelkie byty. B³êdem jest natomiast uto¿samienie prawdy
rzeczy przysz³ych z Prawd¹ Pierwsz¹, poniewa¿ ta jest niepodzielna. Nie ró¿nicuje siê na sam¹ siebie i jaki autonomicznie istniej¹cy od niej skutek, tak jak wiat³o s³oneczne, które nie przestaje byæ wiat³em s³onecznym, gdy rozprzestrzenia
siê na najwy¿sz¹ sferê nieba37.
Ostatecznie, w omawianym tu rozdziale De universo, Wilhelm nie podaje
pozytywnego rozwi¹zania problemu odwiecznoci prawd obowi¹zuj¹cych w sferze
bytu stworzonego, prawdy wydarzeñ przysz³ych, braków lub negacji. D¹¿y natomiast do obalenia stanowisk, które uwa¿a za b³êdne, czyni¹c przygotowania pod
wprowadzenie koncepcji prawdy logicznej, która w jego ocenie jest jedynym uzasadnieniem prawdziwego orzekania o tym wszystkim, co aktualnie nie jest bytem.
2.4. Szeæ rozumieñ prawdy
Rozdzia³ De universo, przedstawiaj¹cy szeæ intencji lub rozumieñ prawdy, dzieli siê de facto na dwie czêci. Czêæ pierwsza obejmuje piêæ pobocznych
rozumieñ prawdy, czêæ druga objania szóste rozumienie  prawdê logiczn¹ i jej
konsekwencje. Prawda logiczna jest podstaw¹ prawdziwoci wszelkich wypowiedzi prawdziwych i odnosi siê potencjalnie do wszelkich rzeczy, a nawet do
niebytów. Jej definicja jest klasyczn¹ definicj¹ prawdy.
2.4.1. Poboczne rozumienia prawdy
W pierwszym rozumieniu, prawda uto¿samia siê ze znakiem lub znaczeniem,
podobnie jak przeciwstawna jej fa³szywoæ. Tak pojmowana prawda uto¿samia
siê  zdaniem Wilhelma  z sam¹ rzecz¹, któr¹ reprezentuje znak38.
W drugim rozumieniu, prawda odnosi siê do przedmiotów ludzkiego poznania. Prawdziwe jest to, co przejrzycie manifestuje sw¹ autentyczn¹ naturê, fa³szywe za to, co tê naturê ukrywa, co wydaje siê byæ inne, ni¿ jest w swej istocie.
35 Por.

Guillielmi Alverni, Primae partis de universo , s. 794 a, G.
tam¿e, s. 794 a, GH.
37 Por. tam¿e, s. 794 a, G.
38 Por. tam¿e, s. 794 b, E.
36 Por.
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Przyk³adowo, fa³szywi s¹ ludzie, którzy staraj¹ siê na zewn¹trz sprawiaæ wra¿enie innych, ni¿ s¹ w rzeczywistoci39.
W trzecim rozumieniu, prawdziwym okrela siê to, co nie zawiera ¿adnej
domieszki czego obcego czy przeciwnego prawdzie, a wiêc nie zawiera fa³szu.
Jest czystej natury40.
W czwartym rozumieniu, prawda uto¿samia siê z istnieniem w sensie istoty
lub substancji rzeczy. Wilhelm dodaje, ¿e istnienie jest tym, co wyjania definicja, wskazuj¹ca na to, co jest w danej rzeczy niezmienne, co nie ró¿nicuje siê
w poszczególnych jednostkach gatunku czy rodzaju. Tak rozumiane istnienie nie
zawiera w sobie nic z przypad³oci i z ¿adn¹ z nich siê nie uto¿samia, stanowi za
ich substancjalne pod³o¿e41.
W pi¹tym rozumieniu, prawd¹ i bytem jest tylko BógStwórca, wszystko za
inne jest jedynie zewnêtrznie bytem i prawd¹, gdy¿ istnienie jest mu udzielone
z zewn¹trz i jest istnieniem mo¿liwym (possibile esse). Sam z siebie byt stworzony jest przygodny i jest raczej fa³szem ni¿ prawd¹, gdy¿ charakteryzuje siê jedynie potencjalnoci¹ wobec istnienia, udzielonego mu przez Stwórcê42. Wilhelm
dodaje, ¿e ka¿dy byt jednostkowy, za wyj¹tkiem Stwórcy, jest bytem z powodu
dodania doñ czego z zewn¹trz, co jest mu udzielane, nie nale¿¹c do jego istoty,
i stanowi typ przypad³oci43. Transcendencjê Pierwszego Bytu podkrela przez
tezê o fa³szywoci stworzonego bytu przygodnego w zestawieniu ze Stwórc¹,
który jest Prawdziwy i jest Prawd¹ jako Byt44.
39 Por.

tam¿e, s. 794 b, EF. Podobne rozumienie prawdy przytacza w. Tomasza z Akwinu.
Por. S. Thomae Aquinatis, Summa Theologiae, I, q. 17, a. 1 c.; ten¿e, Sententia Metaphysicae, V,
lect. 22, n. 10 i 19.
40 Por. Guillielmi Alverni, Primae partis de universo , s. 794 b, F. Wilhelm inspiruje siê tu
zapewne wypowiedziami w. Augustyna o S³owie Przedwiecznym. Por. S. Augustinus, De vera
religione, cap. 36.
41 Por. Guillielmi Alverni, Primae partis de universo , s. 794 b, FG. Takie rozumienie prawdy
pojawia siê u Arystotelesa (Aristoteles, Metaphysica, 993 b 3031)  uwyrania je szczególnie przek³ad Jakuba z Wenecji z po³owy XII w. (Aristoteles Latinus, XXV 11a, Metaphysica, lib. IIV.4.
Translatio Iacobi sive Vetustissima cum Scholiis et Translatio Composita sive Vetus, ed. G. VuilleminDiem, Desclée De Brouwer, BruxellesParis 1970, s. 37), gdzie czytamy: unumquodque sicut
se habet ad esse ita ad veritatem, a tak¿e w ³aciñskim t³umaczeniu Metafizyki Awicenny (Avicenna
Latinus, Liber de Philosophia prima sive scientia divina, t. 2, ed. S. Van Riet, G. Verbeke, LouvainLeiden 1980, s. 413): veritas enim cuiusque rei est proprietas sui esse quod stabilitum est ei.
42 Por. Guillielmi Alverni, Primae partis de universo , s. 794 b, GH. Wilhelm twierdzi, ¿e to
rozumienie prawdy odnalaz³ w Metafizyce Arystotelesa, ale nie podaje, w którym fragmencie. Przypuszczalnie jest to fragment 993 b 1931 oraz 994 a 1  994 b 31. Znamienne s¹ zw³aszcza stwierdzenia Filozofa, i¿ to, co jest przyczyn¹, ¿e w innych rzeczach jest prawda, samo jest w najwy¿szym stopniu prawd¹  Arystoteles, Metafizyka, t. 1, t³um. T. ¯elenik, Lublin 1996, s. 87. Tekst
grecki, stanowi¹cy podstawê przek³adu: Aristoteles, Metaphysica, II, c. 1; 993 b 27 (por. Arystoteles, Metafizyka, t. 1, t³um. T. ¯elenik, Lublin 1996, s. 86).
43 Wypada zauwa¿yæ, ¿e to rozumienie istnienia ró¿ni siê ca³kowicie od poprzedniego.
44 Por. Guillielmi Alverni, Primae partis de universo , s. 795 a, A.
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2.4.2. Prawda logiczna  jej definicja i konsekwencje dla prawdziwoci
wypowiedzi
Najwiêksz¹ rolê w pogl¹dach Wilhelma odgrywa³a koncepcja prawdy logicznej, wyra¿ona w klasycznej definicji prawdy. Myliciel z Owernii przypisa³ jej
autorstwo Awicennie: Szóst¹ za intencj¹ tego, co prawdziwe i prawdy, przez któr¹
treci wypowiedziane s¹ nazywane prawdziwymi i prawdziwymi wypowiedziami, i tym  mówi Awicenna  jest zgodnoæ wypowiedzi i rzeczy, to jest twierdzenia i przeczenia. A nale¿y rozumieæ w s³owach Awicenny, ¿e odnosi siê do wypowiedzi tak zewnêtrznej, zapisanej lub g³osowej, jak te¿ duchowej, b¹d intelektualnej. [ ] Prawdziw¹ jest wiêc, wed³ug tej intencji, zgodnoæ, jak powiedzia³em,
samego twierdzenia lub przeczenia, i owa zgodnoæ zachodzi nie tylko wedle
jednego czasu, ale ponadto wedle ka¿dego, i rozci¹ga siê tak¿e na wiecznoæ45.
Taki rodowód klasycznej definicji prawdy, podzielany przez wielu wspó³czesnych mediewistów, t³umaczy Wilhelm tym, ¿e rozmaite, u¿ywane przez arabskiego filozofa terminy, takie jak zrównanie (aequatio), równoæ (aequalitas) czy podobieñstwo (similitudo), oznaczaj¹ tyle, co zgodnoæ (adaequatio)46. redniowieczne ³aciñskie przek³ady tego dzie³a, nie pozwalaj¹ przyj¹æ, ¿e
pisma Awicenny zawieraj¹ klasyczn¹ definicjê prawdy z charakterystycznym terminem adaequatio, jakkolwiek nie sposób odmówiæ arabskiemu filozofowi istotnego wk³adu w krystalizowanie siê klasycznej definicji i koncepcji prawdy. Myliciel z Owernii dostrzeg³ j¹ zapewne w nastêpuj¹cym zdaniu: Prawda za jest
pojmowana jako istnienie absolutne w jednostkach i jako istnienie wieczne, i jest
pojmowana jako dyspozycja wypowiedzi lub rozumienie [wzglêdnie: rozumienia], które stanowi znak dyspozycji w rzeczy zewnêtrznej, gdy [intelekt] jest jej
równy (aequalis)47.
W oparciu o definicjê prawdy logicznej, myliciel z Owernii w doæ prosty
i zdroworozs¹dkowy sposób interpretuje kwestiê prawdziwoci wypowiedzi o prze45 Sexta vero intentio veri, et veritatis, qua vera dicuntur enunciata et verae enunciationes, et
hoc, ait Avicenna, est adaequatio orationis, et rerum, id est affirmationis, et negationis; et intelligendum est in sermone Avicennae quod orationem vocat tam exteriorem, scriptam scilicet, vel vocalem, quam spiritualem, sive intellectualem; et intelligendum est in sermone Avicennae quod orationem vocat tam exteriorem, scriptam scilicet, vel vocalem, quam spiritualem, sive intellectualem.
[ ] Verum igitur est secundum hanc intentionem adaequatum, ut dixi, suae affirmationi, vel negationi, et ista adaequatio est non secundum unum tempus tantum, immo secundum omne, et extenditur etiam in aeternitatem.  Tam¿e, s. 795 a, AB.
46 Sive autem dicas aequationem, sive aequalitatem, sive similitudinem non refert, quantum
ad intentionem Avicennae.  Tam¿e, s. 795 a, B.
47 Veritas autem intelligitur et esse absolute in singularibus, et intelligitur esse aeternum, et
intelligitur dispositio dictionis vel intellectus qui significat dispositionem in re exteriore cum est ei
aequalis.  Avicenna Latinus, Liber de Philosophia prima sive scientia divina, ed. S. Van Riet,
G. Verbeke, LouvainLeiden 1977, t. 1, s. 55.

96

TOMASZ PAWLIKOWSKI

sz³oci i przysz³oci. Logiczna prawdziwoæ wypowiedzi zale¿y wedle niego od
prawid³owego oznaczenia czasu, w którym co nast¹pi³o, nastêpuje lub nast¹pi.
Przyk³adowo, wypowied dotycz¹ca stanu istniej¹cego w czasie obecnym (oznaczmy go t) zawsze bêdzie odnosi³a siê do tego stanu istniej¹cego w tym czasie (t),
nawet gdy czas t stanie siê przesz³oci¹, ale wówczas wspomniana wypowied
bêdzie odnosiæ siê do przesz³oci. Analogicznie, prawdziwa wypowied o przysz³oci kiedy bêdzie mówi³a o stanie w przysz³oci teraniejszym, a potem przesz³ym, co nie przeszkadza, by by³a prawdziwa ju¿ w chwili jej sformu³owania.
Z kolei pierwsze zasady nigdy nie ulegaj¹ dezaktualizacji, bo ich prawdziwoæ
nie zale¿y od stanu rzeczy, do których siê odnosz¹, lecz wynika ze zwi¹zków
wystêpuj¹cych w nich terminów48.
Z grupy wypowiedzi prawdziwych Wilhelm wyklucza te, które opisuj¹ istniej¹ce rzeczy, ale s¹ niezgodnie z ich stanem. Wydaje siê, ¿e odmawia te¿ statusu
prawdziwociowego wypowiedziom modalnym, zawieraj¹cym  jak wskazuje 
w sobie co wiêcej, ni¿ proste potwierdzenie lub zaprzeczenie49. O prawdziwoci
lub fa³szywoci s¹dów i zdañ o istniej¹cych rzeczach decyduje przede wszystkim
adekwatne odzwierciedlanie rzeczy stanowi¹cej przedmiot s¹du czy zdania, czyli
tego, co wypowiadane (enunciabile)50.
Istota prawdy logicznej  przys³uguj¹cej aktom poznania i wypowiedziom,
tkwi zatem w przyporz¹dkowaniu twierdzenia lub przeczenia do z³o¿enia lub rozdzia³u zachodz¹cego w samych rzeczach. Prawda przynale¿y tym samym do relacji miêdzy wypowiedzi¹ dokonywan¹ wewn¹trz intelektu lub wyra¿onej na zewn¹trz, g³ono lub w formie pisanej, a oznaczanym przezeñ stanem rzeczy, jest
czym znajduj¹cym siê pomiêdzy intelektem a rzecz¹51. Relacje nie modyfikuj¹
jednak istot rzeczy. S¹ skierowaniami czego ku czemu innemu. Prawda logiczna, konstytuuj¹ca siê w relacji intelektu do rzeczy, rozci¹ga siê wraz z relacj¹,
która jest jej nonikiem, na przedmioty wypowiedzi, ale nie zmienia ich istoty52.
W przypadku odnoszenia siê wszak¿e do rzeczy czysto mylnych, zachodzi
relacja czysto mylna. Prawda tworów czysto intelektualnych jest wiêc w rzeczywistoci mo¿liwa logicznie, ale nie realnie, i nie stanowi pe³nej podstawy do prawdziwego orzekania o bytach przysz³ych, które przecie¿ zaistniej¹ w wyniku ci¹gu
zdarzeñ spowodowanych dzia³aniem realnych przyczyn. Myliciel z Owernii nie
podejmuje siê jednak analizy metafizycznej tego zagadnienia. Wydaje siê natomiast uzale¿niaæ prawdziwoæ rzeczy stworzonych od poznania ich przez intelekt
ludzki, a prawdê logiczn¹ czyniæ w pewien sposób prawd¹ bytu, choæ przys³ugu48 Por.

Guillielmi Alverni, Primae partis de universo , s. 795 a, B.
tam¿e, s. 795 a, BC.
50 Por. tam¿e, s. 795 a, C.
51 Por. tam¿e, s. 795 a, CD.
52 Por. tam¿e.
49 Por.
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j¹c¹ mu tylko przez bycie kresem relacji, przynajmniej w przypadku prawdziwoci rzeczy maj¹cych zaistnieæ, którym nie przys³uguje prawda ontyczna53. I w³anie prawda logiczna jest przez Wilhelma rozpatrywana przede wszystkim jako
w³aciwa podstawa prawdziwych s¹dów i zdañ o przysz³oci. Jest niezale¿na bytowo od czasu i miejsca, pozostaj¹c zawsze prawd¹ aktualn¹, daj¹c¹ odnosiæ siê
do wszelkich sytuacji. Z perspektywy tej prawdy, rzeczy przysz³e s¹ prawdziwe,
choæ jeszcze ich nie ma i nie przejawiaj¹ w zwi¹zku z tym prawdziwoci na mocy
swego bytowania54.
Prawda logiczna nie podlega te¿ ograniczeniu przez niebyt, poniewa¿ o niebytach i brakach mo¿na utworzyæ na jej podstawie wypowied prawdziw¹, skoro
i w nich wystêpuj¹ zbie¿noci, wyznaczaj¹c jak gdyby wspóln¹ im naturê. Zachodzi zatem relacyjna zgodnoæ intelektu tworz¹cego pojêcie niebytu czy czego,
co nie jest jakim bytem, a pozorn¹ natur¹ owych nie wystêpuj¹cych w naturze
rzeczy tworów: niebyty s¹ przeto zbie¿ne w nieistnieniu, a braki w nieposiadaniu
w³aciwych dyspozycji, przewidzianych natur¹ danego bytu55. Traktowanie niebytów, zdarzeñ niemo¿liwych do zaistnienia, b¹d braków w sposób pozytywny,
jako stanowi¹cych pewn¹ wspólnotê, jest niezgodne z prawd¹ bytu, ale jest u¿yteczne jêzykowo56.
Prawda logiczna jest te¿ podstaw¹ prawdziwych wypowiedzi o wytworach
kultury. Wilhelm przywo³uje tu obraz Herkulesa, oceniaj¹c jego prawdziwoæ
w aspekcie zgodnoci z wyobra¿anym pierwowzorem. Uwa¿a, ¿e tak¿e to, co
niemo¿liwe, jest jako pojmowane przez intelekt jakby pod wspóln¹ natur¹ i jako
takie mo¿e byæ przedmiotem s¹dów prawdziwych. W zwi¹zku z tak szerokim
zakresem wypowiedzi potencjalnie prawdziwych jej moc¹, prawda logiczna przekracza byt57. Czysto logiczny status niektórych prawd, w tym przypadku prawd
dotycz¹cych tworów czysto mylowych, nie istniej¹cych realnie, jak na przyk³ad
Chimery, nie jest uwarunkowany  wedle Wilhelma  istnieniem rzeczy. Dlatego
prawda logiczna nie bardziej wymaga istnienia, ni¿ nieistnienia rzeczy, ogarnia
za zarówno to, co istnieje, jak i to, co nie istnieje, byt i niebyt58.
Odniesienie prawdy logicznej, tj. prawdy s¹dów i zdañ, do rzeczy, zachodzi 
wed³ug myliciela z Owernii  z uwagi na mo¿noæ tkwi¹c¹ w rzeczach, a nie ich
53 W

wskazywanym ju¿ fragmencie ze strony 795 a, CD, Wilhelm wyranie akcentuje relacyjny charakter prawdy i fa³szywoci. Relacje te odnosz¹ jednak intelekt lub wypowied do rzeczy,
które w niektórych przypadkach  mianowicie rzeczy przysz³ych i przesz³ych  mog¹ byæ nazywane prawdziwymi (albo fa³szywymi) tylko ze wzglêdu na prawdê (albo fa³sz) s¹dów intelektu lub
wypowiedzi.
54 Por. Guillielmi Alverni, Primae partis de universo , s. 795 a, CD.
55 Por. tam¿e, s. 795 b, B.
56 Por. tam¿e, s. 795 b, BC.
57 Por. tam¿e.
58 Por. tam¿e, s. 796 a, E.
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stan aktualny, przy czym jest to mo¿noæ stanów rzeczy do bycia potwierdzanymi
lub zaprzeczanymi59. Rzeczy nie s¹ prawdziwe w sposób aktualny ani same z siebie, ani moc¹ Prawdy Pierwszego S³owa. S¹ w mo¿noci do bycia prawdziwymi60. Owa mo¿noæ okazuje siê w koncepcji przyjêtej przez Wilhelma wszelako
czysto logiczn¹ mo¿liwoci¹. Wzglêdy jêzykowe przewa¿aj¹ u niego nad wzglêdami bytowymi, a semiotyka zdaje siê uniezale¿niaæ od teorii bytu. Nie wydaje
siê to jednak zamierzone, poniewa¿ analiza fragmentów De universo, zawieraj¹cych koncepcjê prawdy logicznej, pokazuje, i¿ Wilhelm wyprowadza swe wnioski z rozwa¿añ nad bytem i stara siê ukazaæ je jako zgodne z rzeczywistoci¹,
choæ nie wypracowuje spójnej interpretacji problemu.
3. W ZWI¥ZKU ZE STANOWISKIEM S. MARRONA
Prawda logiczna spe³nia w koncepcji myliciela z Owernii rolê powszechnego powodu prawdziwoci s¹dów i zdañ o rzeczach, a na mocy relacji tak¿e samych rzeczy. Nie jest nim natomiast Prawda Pierwsza, uto¿samiana ze Stwórc¹,
bo nie nadaje ona prawdy rzeczom maj¹cym dopiero zaistnieæ, a tak¿e minionym,
które przeto s¹ uzale¿nione w swej prawdziwoci od prawdy logicznej. Ta za
nabiera przez to samo charakteru ontycznego. Przygodna prawda, ustanawiana
w aktach ludzkiego poznania, zastêpuje prawdê bytu przygodnego, przynajmniej
w odniesieniu do tego, co przysz³e lub przesz³e. Wykluczenie wszak¿e powodowania ich prawdziwoci przez prawdê wieczn¹ i niezmienn¹ intelektu Bo¿ego 
bez wzglêdu na to, czym motywowane  z punktu widzenia metafizyki, pozbawia
ich prawdziwoæ wystarczaj¹cej i koniecznej racji bytowej.
Tymczasem S. Marrone postrzega ten element nauczania myliciela z Owernii pozytywnie, jako odejcie od metafizyki, wobec nierozstrzygalnoci problemu prawdy w tej dziedzinie filozofii, i przyst¹pienie do tworzenia koncepcji semiotycznej. Upatruje w takim ujêciu problemu bardziej krytycznego do kwestii
prawdy ludzkiego poznania, gdzie rezygnuje siê z wczeniejszych prób wykazania jego pewnoci przez odwo³anie siê do kryterium owiecaj¹cego Bo¿ego oddzia³ywania na rzeczy. Nie analizuje faktu, ¿e Wilhelmowa koncepcja prawdy
logicznej pozostawia nierozwi¹zany problem metafizyczny61. W szczególnoci
Marrone odnotowuje, i¿ myliciel z Owernii nie zgodzi³ siê z rozwi¹zaniem podanym przez w. Augustyna, w myl którego Bóg jako Pierwsza Prawda udziela
prawdziwoci wszelkim s¹dom lub zdaniom62.
Uwa¿a, i¿ podana przez Wilhelma definicja prawdy logicznej czyni zbêdnym
wszelkie odniesienie prawdy zdañ do Boga lub Jego wp³ywu, gdy¿ proste ujêcie
59 Por.

tam¿e, s. 795 b, D.
tam¿e, s. 795 b, B  796 a, E.
61 Por. S.P. Marrone, William of Auvergne , s. 5051, 80.
62 Por. tam¿e, s. 7780.
60 Por.
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wiata dostarcza wszystkich niezbêdnych informacji dla okrelenia prawdy z³o¿onych aktów poznania63. Myliciel z Owernii nie podwa¿a wprawdzie tezy, ¿e
wieczna i niezmienna prawda znajduje siê w Bogu, ale zauwa¿a, ¿e prawda ludzkiego poznania tkwi w relacji jêzyka lub myli do przedmiotów stworzonego wiata,
przez co przesuwa rozwi¹zanie problemu prawdy z metafizyki do epistemologii
i logiki. Pos³uguje siê tradycyjn¹ terminologi¹ i podejmuje kwestiê natury prawdy wiecznej, ale ma jedynie  zdaniem Marrona  charakter pozorowania zwi¹zku z tradycj¹64. Faktycznie  jak twierdzi  Wilhelm odchodzi od ontologii i teologii naturalnej, odnajduj¹c rozwi¹zanie w teorii jêzyka i logice, i, chocia¿ jego
wyjanienie g³ównego problemu jest niepe³ne i nieadekwatne, to wyznacza nowy
szlak w myli redniowiecznej, uwalniaj¹c problem prawdy od metafizycznego
kontekstu rozwa¿añ nad zale¿noci¹ umys³u i bytu stworzonego od Boga65. Problem Boga nie pojawia siê zreszt¹ tutaj w konsekwencji wymogów formalnych
wypracowanej teorii, lecz z uwagi na charakter epoki66. Rozwa¿ania metafizyczne by³yby w takim ujêciu nieistotnym elementem, umieszczonym z uwagi na panuj¹ce w redniowieczu zwyczaje. Istot¹ by³aby koncepcja semiotyczna prawdy.
Ustalenia poczynione przez S. Marrona wydaj¹ siê jednak w¹tpliwe. Po pierwsze, opieraj¹ siê na stwierdzeniach hipotetycznych, które choæ sk³adaj¹ siê na
spójn¹ w ca³oci interpretacjê, to nie czyni¹ z niej nic ponad hipotezê. Po drugie,
brak po prostu podstaw, by s¹dziæ, ¿e Wilhelm z Owernii pozorowa³ rozwa¿ania
metafizyczne. Przeciwnie, wydaje siê, ¿e nie odrzuca³ on wcale metafizyki, a ustalenia semiotyczne powsta³y na jej gruncie i s¹ uwik³ane w metafizyczny kontekst. Je¿eli za chodzi o niedoskona³oci zaproponowanej przez niego koncepcji prawdy
logicznej, to wynikaj¹ one zapewne st¹d, ¿e nie by³ zbyt dobrym metafizykiem.
Niewyci¹gniêcie przez Wilhelma wszystkich wniosków z metafizycznego
kontekstu logicznej definicji prawdy, a jeszcze bardziej uczynienie z prawdy logicznej podstawy do prawdziwego orzekania o wszelkim bycie, tak¿e tym, który
nie istnieje aktualnie, nie tyle wydaje siê pomys³em nowatorskim, ile swoist¹ analogi¹ do stanowiska konceptualistycznego, które pojawi³o siê w dwunastowiecznym sporze o uniwersalia. Zarówno w przypadku konceptualizmu, jak i w przypadku Wilhelmowej koncepcji prawdy logicznej, intelekt jest traktowany jako
samodzielna wzglêdem bytu instancja, która jest podstaw¹ wypowiedzi o bycie,
choæ podstawy tej niekiedy nie ma realnie w samym bycie. Wydaje siê wiêc, ¿e
myliciel z Owernii, podobnie jak zachodni filozofowie chrzecijañscy XII stulecia, próbowa³ rozwi¹zaæ problem metafizyczny przy pomocy narzêdzi logicznych.
W efekcie nie wytworzy³ zadowalaj¹cej poznawczo koncepcji. Nie przygotowa³
te¿ czysto logicznej lub epistemologicznej wyk³adni problemu.
63 Por.

tam¿e, s. 8085 (omówienie definicji); wnioski zawar³ ów autor na stronie 85.
tam¿e, s. 8788.
65 Por. tam¿e, s. 93, 9697.
66 Por. tam¿e, s. 128.
64 Por.
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4. ZAKOÑCZENIE
Rozwa¿ania na temat prawdy, autorstwa Wilhelma z Owernii, zawarte w traktacie De universo, s¹ niezwykle istotne dla rozwoju problematyki, gdy¿ wprowadzi³y do filozofii scholastycznej klasyczn¹ definicjê prawdy i jej interpretacjê
w duchu logicznym. Przedstawiaj¹ prawdê jako zawieraj¹c¹ siê w relacji intelektu ludzkiego do rzeczy poznawanej, o ile ten intelekt ujmuje rzecz zgodnie z jej
stanem. Uobecniaj¹ca siê w owej relacji prawda rozci¹ga siê wtórnie zarówno na
sam intelekt, jak i na rzecz, któr¹ intelekt poznawczo ujmuje. W konsekwencji,
prawdziwym jest s¹d intelektu o rzeczy, wypowied zewnêtrzna, która go wyra¿a, a tak¿e sama rzecz.
Prawda jako w³asnoæ s¹du intelektualnego, a wtórnie równie¿ wypowiedzi
wyra¿aj¹cej ów s¹d, jest nazywana przez Wilhelma prawd¹ logiczn¹ ze wzglêdu
na swój zwi¹zek z intelektem  redniowieczna logika jest bowiem nauk¹ o czynnociach intelektualnych. Rzecz, której dotyczy s¹d lub wypowied jêzykowa,
ma tylko potencjalnie nadawaæ siê na przedmiot s¹du intelektualnego lub zdania.
Dlatego mo¿liwe s¹ s¹dy i zdania prawdziwe nie tylko o rzeczach istniej¹cych
aktualnie (prawdziwych na mocy relacji do intelektu Stwórcy), ale te¿ o rzeczach,
które maj¹ zaistnieæ i generalnie o wszelkich rzeczach, które mog¹ staæ siê przedmiotem intelektu, choæby realnie nie istnia³y.
Mo¿na zatem wydaæ s¹d lub wypowiedzieæ siê prawdziwie o ka¿dej rzeczy,
któr¹ da siê pomyleæ. Prawda logiczna jest przez to najszersz¹, wspóln¹ podstaw¹ prawdziwoci s¹dów i zdañ, których treæ jest zgodna z tym, o czym orzekaj¹.
Oprócz wypowiedzi o bycie, obejmuje tak¿e wypowiedzi o tym, czemu nie mo¿na przypisaæ aktualnego istnienia, a wiêc o rzeczach przysz³ych, przesz³ych, a tak¿e
o tym, czemu w ogóle nie przys³uguje istnienie w naturze rzeczy, a wiêc o niebytach, brakach, negacjach, tworach czysto mylowych.
Poniewa¿ za prawda logiczna spe³nia siê w relacji intelektu do rzeczy, jako
co relacyjnego rozci¹ga siê nie tylko na intelekt, który jest podstaw¹ relacji poznawczej, ale te¿ na to, co intelekt os¹dza, a co jest kresem relacji poznawczej
(wzglêdnie relacji do wymylonego tworu, która nie ma charakteru poznawczego
sensu stricto). W jakiej mierze staje siê prawd¹ bytu, niebytu, braków, negacji,
tworów mylowych, ka¿dego typu korelatu intelektu.
W odniesieniu do Prawdy Pierwszej, myliciel z Owernii uwa¿a³, ¿e ogarnia
ona swym wp³ywem jedynie byt aktualny. Poniewa¿ rzeczy lub wydarzenia przysz³e nie istniej¹, nie s¹ wiêc ogarniane prawd¹, podobnie, jak wszystko to, czemu
nie mo¿na przypisaæ aktu realnego bytowania. Odrzuci³ zatem koncepcjê w. Augustyna i jej zwolenników g³osz¹c¹, i¿ wszelka prawda ma ostateczne uzasadnienie w Prawdzie Pierwszej, przynale¿nej intelektowi Bo¿emu.
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S. Marrone postrzega to odejcie od augustyñskiej doktryny owiecenia jako
zerwanie z nieefektywnymi: metafizyczn¹ i teologiczn¹ interpretacj¹ problemu
prawdy na rzecz interpretacji logicznej i epistemologicznej. Dostrzega w tym podejcie nowatorskie, stanowi¹ce znacz¹cy krok w dziejach problematyki. Nie
wydaje siê jednak, by Wilhelm zerwa³ konsekwentnie z teori¹ bytu i odseparowa³
problem prawdy od jego kontekstu teologicznego. Jego rozwa¿ania nie maj¹ czysto semiotycznego charakteru we wspó³czesnym nam rozumieniu. Z analiz metafizycznych wyprowadza fundamentalny dla ca³ej koncepcji wniosek, ¿e prawda
rozumiana ontycznie mo¿e urzeczywistniaæ siê jedynie w tym, co istnieje aktualnie. Dlatego w³anie na g³ówny plan wysuwa koncepcjê prawdy logicznej, jako
uzasadniaj¹cej prawdziwoæ tak¿e tych s¹dów, które odnosz¹ siê do tego, czemu
nie przys³uguje aktualne istnienie i prawda ontyczna.
Z punktu widzenia dzisiejszej semiotyki, rozwa¿ania dokonane przez myliciela z Owernii mog¹ wydawaæ siê odkrywcze, gdy¿ sugeruj¹ teoriê przedmiotu
intelektu czy przedmiotu wypowiedzi jêzykowej, pojêtej jako kategoria szersza
ni¿ pojêcie bytu, obejmuj¹ca tak¿e aktualny niebyt, braki i negacje, twory czysto
mylowe. Wilhelm nie g³osi jednak wyranie teorii przedmiotu. Wydaje siê, ¿e gdyby nawet rozpatrywaæ j¹ jako zawart¹ implicite w jego pogl¹dach, bêdzie ona niepe³na i nie do koñca zgodna z przyjêtymi przezeñ za³o¿eniami metafizycznymi.
Wypracowana przez Wilhelma koncepcja prawdy logicznej pozostawia wiele niedopowiedzeñ i trudnoci natury metafizycznej, zwi¹zanych ze statusem tego
typu prawdy i jej odniesieniami do prawdy bytu przygodnego i do Prawdy Pierwszej, to¿samej z Bytem Bo¿ym. Prawda logiczna nie jest bowiem ca³kowicie niezale¿na, skoro jej istnienie  zgodnie z wypowiedziami myliciela z Owernii 
zale¿y od istnienia intelektu cz³owieka poznaj¹cego rzeczy, za zarówno cz³owiek, jak i poznawane przez niego rzeczy przygodne zale¿¹ w swym istnieniu od
Stwórcy.
THE PROBLEM OF TRUTH ACCORDING TO WILLIAM OF AUVERGNE
Summary
William of Auvergne (11801249) was one of the first professors of the University of Paris to
engage with the Greek, Islamic and Jewish philosophical writings that had become available in
Latin translation. He was the author of a vast work that he called the Magisterium divinale (Teaching on God). De universo (On the Universe), written in the 1230s, is the most philosophical treatise
of the Magisterium. One short part (I, 3, 2526) of this treatise includes a very important philosophical topic  the problem of truth.
Based on the doctrine of Avicenna, William formulated one of the forms of truths classical
definitions. In his view, this definition expresses the essence of logical truth, which constitutes the
relation occurring between the intellect and the thing, if the intellect is adequate to the thing. So
logical truth is a basis and property of true judgments and statements about all real things, and even
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about what really does not exist (things in the future, in the past, nonbeings, negations), and 
generally  about all that man can think about or everything that is possible to be thought about.
William rejects the doctrine of St. Augustine, who taught that every truth has its source in the First
Truth identified with God the Creator of all things and intellects. William argues that existing things
are real and their existence is caused by God only, so only actually existing things can be substrates
of truth and so subjects of true judgments and statements. The Creator doesnt cause things as
existing in the past or in the future, but as existing actually. What is more, He does not cause nonbeings
and negations. In consequence, William recognized logical truth as the only justification for true
adjudication of all that exists and doesnt exist.
In Steven P. Marrones opinion, Williams theory of truth was a new idea in the early thirteenth
century. He believes that Williams theory, however incomplete, explains how much the problem of
truth is dependent on logic rather than metaphysics, so that it could be separated radically from
questions of being and viewed independently of the issue concerning the relation of the mind and
creatures to God. In fact, although William continued to speak in traditional terms, he disagreed
with the point of view of ontology and natural theology, finding solutions in theories of logic and
language.
However, studies reviewed for this article seem to show that Williams theory of truth is embedded in a metaphysical context. Furthermore, medieval logic is the science of the action of the
intellect, which is a faculty of the human being. This is not logic in the twentiethcenturys sense.
Thus, it does not seem to William resigned from metaphysics to logic. His theory of logical truth is
imperfect because of metaphysical errors. The main error is that William considered logical truth,
which is realized in the relation of intellect to things and so is one of the truths that exist in contingent beings, as final and the sole basis of every true judgment and statement, without regard to its
dependence on the First Truth. Indeed, logical truth is not able to exist truly independently.
Keywords: Medieval Philosophy, Truth, Future Contingents, Metaphysics, Logic
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